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Rutin för Forskar-AT 

Bakgrund 

Inom Region Norrbottens ges möjlighet att bedriva forskning för läkare un-

der allmäntjänstgöringen (AT). Detta kan göras via exempelvis extern finan-

siering och genom Regionens sökbara forskningsmedel för anställda medar-

betare. 

Utöver ovanstående kan Region Norrbotten utlysa Forskar-AT-tjänster som 

en del av de ordinarie beslutade AT-tjänsterna. Dessa Forskar-AT sökes i 

konkurrens och i samband med utlysning av AT-tjänster. Beslut om utlys-

ning av forskar-AT tjänster beslutas inför varje sökomgång. 

Syftet med Forskar-AT tjänsterna är att premiera forskning tidigt i karriären 

för läkare och därmed säkra framtida kompetensförsörjning inom Regionens 

akademiska miljö.  

AT-tjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den 

som fullgjort läkarutbildning. AT omfattar i Region Norrbotten 18 månader. 

Forskar-AT innebär att den kliniska tjänstgöringen förlängs med 3 månaders 

forskningstid. Forskningstiden fördelas på perioder inlagda mellan de kli-

niska tjänstgöringsplaceringarna. 

Enheten för forskning och lärande har uppdraget att hantera och fördela me-

del för forskar-AT. Utbildningsenheten har uppdraget att anställa AT-läkare 

och ansvarar för tjänstgöringen. 

Lagrum och styrande förutsättningar 

AT-läkarutbildningen regleras av SFS 1998:1513 avseende arbetsgivarens 

åtagande för upplägg och innehåll, samt tidfördelning i fullgörandet, medan 

Socialstyrelsen i SOSFS 1999:5 samt  SOSFS 2008:17 fastställt målbeskriv-

ningen. 

Syfte 

Syftet med rutinen är att säkerställa ekonomiska och praktiska rutiner för 

hanteringen av tid och medel för forskar-AT. 

Omfattning 

Region Norrbotten 

Utlysning och urval 

Utlysning av Forskar-AT beslutas i samråd mellan chef forskning och lä-

rande och chef utbildningsenheten inför varje sökomgång för AT-tjänster.  

Ansökan om Forskar-AT bedöms av en sakkunniggrupp bestående av AT-

studierektorer och delar av Region Norrbottens Vetenskapliga råd. Utöver 

Regionens bedömningskriterier för AT-tjänster gäller för Forskar-AT även 

att: 
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 behörig sökande till Forskar-AT ska vara antingen disputerad eller 

antagen som doktorand och verksam i forskning med anknytning till 

medicinska fakulteten vid Umeå Universitet. För doktorander gäller 

att minst en handledare ska vara anställd och verksam i Region 

Norrbotten. 

 forskningen ska falla inom ramen för ALF, dvs klinisk forskning 

med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården, eller 

translationell forskning med tydlig klinisk relevans.  

 projektet bedöms hålla vetenskaplig kvalitet, vara genomförbart, och 

att den sökande bedöms ha kompetens. 

Ekonomi och hantering 

Forskar-AT läkare ska kontera sin forskningstid på kostnadsställe 01524, 

projektkod F406, upp till 3 månader för hela tjänstgöringstiden. Inför varje 

årsbokslut görs en avstämning för pågående forskar-AT där medel reserveras 

för kommande år. Vid årsbokslutet kommer oförbrukade medel att ingå i 

bokslutet.  

En separat projektkod upprättas för varje forskar-AT tjänst på kostnadsställe 

01524 med medel för löpande utgifter om 20 000 kr för hela tjänstgöringsti-

den (s k doktorandryggsäck). Medlen kan nyttjas till resor av vikt för av-

handlings-arbetet, inköp av arbetsredskap av särskild vikt för avhandlingsar-

betet, deltagande i konferens eller kurs med relevans för avhandlingsarbetet. 

När respektive forskar-AT är avslutad avslutas projektkoden för löpande 

utgifter och ev. återstående medel betalas tillbaka till 01524, F406. 

Lönetillägg 

Forskar AT är berättigad till ett lönetillägg för den tid som ordinarie AT-

tjänst förlängs. För månad 19-21 utgår lönetillägg motsvarande 2500: -. Lö-

netillägget bekostas av kostnadsställe 01524, projektkod F406. 

Ansvarsfördelning 

Chef forskning och lärande och Chef utbildningsenheten beslutar om tillsätt-

ning av forskar-AT 

Forskningssamordnare på FOL-enheten ansvarar för att upprättande av pro-

jektkod och lönemedel, informera forskar-AT om rutinen för hantering av 

forskningsveckor i HR-systemet, samt för uppföljning av projektkod inför 

bokslut 

Forskar-AT ansvarar för att använda anvisat kostnadsställe och projektkod 

vid uttag av forskningstid. 

AT-samordnare ansvarar för att tillsammans med Forskar-AT skapa tjänst-

göringsplan där forskning/forskarstudier bedrivs mellan de kliniska tjänstgö-

ringsplaceringarna. 
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AT-studierektor ansvarar för tillsammans med vetenskapliga rådet bedöma 

och prioritera ansökningar till Forskar-AT 


